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Actievoorwaarden Filmwedstrijd ‘Student & Stad’ 2018
Datum en locatie finale:
Donderdag 5 juli
Bioscoop Trianon (Breestraat 31)
Disclaimer en rechten:
1.1 Na indiening van het filmmateriaal heeft men kennisgenomen van de
voorwaarden en de daar bijhorende rechten en voorwaarden bij deelname.
2.1 Na indiening van het filmmateriaal zullen de rechten worden gedeeld door de
makers, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen en de betrokken partners van
de Filmwedstrijd.
3.1. De PKvV en de betrokken partners van de Filmwedstrijd hebben het recht om
de ingezonden filmpjes te gebruiken waar en wanneer zij willen.
3.1.1. Punt 3.1. is tevens van toepassing op de makers van de film. Zij mogen
ook hun film gebruiken waar en wanneer zij willen.
4.1. Na indiening van het filmmateriaal worden de rechten van de film niet verder
uitgeleend aan andere (derden) niet-betrokken partijen.
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Criteria Filmmateriaal ‘Student & Stad’ 2018
Makers van de film:
-

Studeren aan de Universiteit of de Hogeschool Leiden;
Of, zijn oud-studenten van deze instanties;
Mogen voorgaande jaren ook hebben mee gedaan.

Tijdsduur:
Minimaal 30 seconden tot maximaal 2 minuten.
Kwaliteit:
Minstens 1080p (of hoger).
Filmmateriaal:
-

Er wordt in de film bij voorkeur gebruik gemaakt van eigen (film)materiaal;
anders dient voor het andere materiaal toestemming verkregen zijn.
Er wordt geen gebruik gemaakt van materiaal van voorgaande jaren.

Gebruik van muziek:
Alleen wanneer hier toestemming voor is verkregen (ter voorkoming van
copyrightclaims).
Bestandstype:
MP4
Harde eisen/wat moet in de film zijn verwerkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Universiteit en Hogeschool Leiden;
Studentenverenigingen/het studentenleven;
De stad zelf (architectuur, bekende gebouwen etc.);
De omgeving van Leiden (het strand, Kagerplassen etc.);
Het logo van ‘Stad van Ontdekkingen’ moet in de film zijn verwerkt
De film draait niet om alcohol of activiteiten die in het teken daarvan staan;

7. Wees creatief!
Inleveren:
Deadline is 21 juni 2018
Opsturen naar: filmwedstrijd.pkvv@gmail.com

